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Introdução: A marcha humana pode ser entendida como um pêndulo invertido, no qual o centro de massa corporal se 

desloca em trajetória sinusoidal, transformando energia cinética em potencial gravitacional ou o inverso. Essa atividade, 

pode fornecer inúmeras informações sobre a capacidade funcional do indivíduo. Uma dessas informações é a 

velocidade da marcha, que pode ser usada como preditora de quedas e lesões. O número de Froude (Fr) é um número 

adimensional que pode ser usado para estimar a velocidade esperada para a marcha humana. Entretanto, na literatura 

são escassos os estudos que fazem uma comparação da velocidade de marcha dada pelo Fr e a velocidade 

autosselecionada (Vaut) dos indivíduos. Objetivo: Comparar os valores de marcha estimados pelo número de Froude 

com os valores de velocidade autosselecionada. Método: Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética (parecer 

2.063.817) e realizado com 19 indivíduos de ambos os sexos (23,8±4,3 anos, 66,8±14,2kg e 1,7±0,1m). Foi realizada a 

medida do comprimento do membro inferior dominante do voluntário (trocânter maior do fêmur até o chão). Logo após o 

indivíduo foi orientado a caminhar descalço em velocidade natural por 10 vezes em uma trajetória de 7,42 metros de 

comprimento. O tempo gasto para percorrer essa distância foi mensurado para cálculo da Vaut, que foi considerada pela 

média das 10 repetições. A velocidade de marcha estimada pelo Fr foi calculada pela fórmula Fr=v²/g.L (v= velocidade, 

g= gravidade e L= comprimento do membro inferior) no qual, foi considerado o valor de 0,2 para o Fr, já que este 

representa o ideal para marcha e o valor de 9,8 m/s² para gravidade. Para verificar a normalidade dos dados foi utilizado 

o teste de Shapiro-Wilk e análise de histogramas. Foi verificado que os dados apresentavam distribuição normal, sendo 

assim, para realizar a comparação entre Vaut e a velocidade estimada pelo Fr foi utilizado o test-t pareado considerando 

uma probabilidade de erro do tipo I de 0,05. Resultados: Os valores de velocidade estimados pelo Fr (1,31 ± 0,05 m/s) 

foram maiores que os valores da Vaut (1,11 ± 0,13 m/s) [t (18) =6,256, p < 0,001]. Conclusão: Os valores de velocidade 

estimados pelo Fr superestimaram os valores de velocidade autosselecionada. Assim, ao utilizar o Fr, deve ser 

considerado essa possível diferença. Descritores: Velocidade; Marcha; Froude. Agradecimentos: CNPq e FAPEMIG


